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HKR 2. sz. melléklet

͵Ǥ ×±À±±
ሺ  ሻͻ
Ý×××ʹͲͳͳǤ± ǤÚ±ሺǤሻǡ±×
××ͺȀʹͲͳͷǤሺ ǤͻǤሻǤሺǤሻǡÝ±Ý
××±Ý±À±Ý××ͷͳȀʹͲͲǤሺ ǤʹǤሻ
ሺǤሻ ÝÀ×
Ý± ×Y±±±×
 Ý ±À±ǡ   × ±± ï×  
ÚÝǤ

3.1. Bevezető rendelkezések
3.1.1. A szabályzat hatálya
͵ǤͳǤͳǤͲͳ±×ሺ±×
Ý±±ሻ××ǡ±±
Ý×ïǡÝ±À±Ǥ
͵ǤͳǤͳǤͲʹï×Ý±Ý×òǦ
Ú Ýï  ±À± ±  × ± 
ÚÚÀ×±Ý
Ǥ
3.1.2. Értelmező rendelkezések
͵ǤͳǤʹǤͳǤ
ሻ±±Ýǣ±±±ǡ±À±Ú±ሺǦ
ǣ±±±Ú±ሻ±±Ǣ
ሻ×ÀǣÝ×××ʹͲͳͳǤ± ǤÚ±Ǧ
×À±ÚǢ
ሻ±±±ÀǣÝ×××ʹͲͳͳǤ± ǤÚǦ
±ǡÝ±±±±ǡ ±ï±×


ͻ

ʹǤǤ±ሺͶሻ±±ͷȂǤÀʹͶȀʹͲͳǤሺͲͷǤͳͺǤሻ±ʹȀʹͲͳǤ
ሺͲͷǤͳͺǤሻ Ǥ ǤǤ   ͺȀʹͲͳǤ ሺͲʹǤʹ͵Ǥሻ Ǥ  À ÚǤ  ͵ǤʹǤͳǤͳǤ͵ǡ 
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤʹǤǤ±͵ǤͶǤ͵ǤÀǦ ʹͲͳǤïͲǦ
͵ͶȀʹͲͳǤሺͲǤͲǤሻǤÀǤ


ͺ͵

ÀÚ±ÝÀ×××ͷͲȀʹͲͲͺǤሺ ǤͳͶǤሻǤǦ
±±ǡǡǡ×±Ǧ
± ±ïÚǢ
ሻÀǣÝ×××ʹͲͳͳǤ± ǤÚ±ǡǦ
  Ý ±± ±±± À× ××
͵ͺͻȀʹͲͳǤ ሺ Ǥ ʹǤሻ Ǥ   À ±±
ÚǢ 

ሻÀǣÝ×××ʹͲͳͳǤ± ǤÚ±Ǧ
ÚǦǡǦǡ±ÀÚ
ሻ±±±ÝÝǣÝǦ
×××ʹͲͳͳǤ± ǤÚ± ÀÀ±
ÚǢ
ሻÝÚÚÀ±òÝÀǣÝ×
××ʹͲͳͳǤ± ǤÚ± ÀÀ±ÚǢ
ሻ±Ǧ±ÀǣÝ×××ʹͲͳͳǤ
± ǤÚ± ÀÀ±ÚǢ
ሻÀǣÝ×××ʹͲͳͳǤ± ǤÚǦ
± ÀÀ±ÚǢ
ሻ±ÀÝǣÝ±±±±±ÀǦ
×××͵ͺͻȀʹͲͳǤሺ ǤʹǤሻǤ±±Ý
××±ÀÝ±±ÚǢ
ሻ±×±±òÚǡ
×ǡǡ±ǡÚ±À
±À±±ǡ±òÚòÝǡ
×ǡ×ǡÝ ×±ÝǦ
 Ȃ   Ý Ȃ   
ሺǣሻǢ
ሻ±ǣ±À±ÀǡÝǦ
Àǡ Ý±±±±ǡǦ
×××±ǡï
ÚÚÀ±±Ǥ
͵ǤͳǤʹǤʹǤ
ሻÝǣÝÚ±ÝïǦ
ÀÝሾǤͶǤȚሿǢ  
ሻǣʹͷ±±×ǡ±òÝǡǦ
±ǡÝǡ×òÚ±òÝ±
ÚÚǢ
ሻ±ǣʹͷ±±×ǡòÝ±
ÚÚǢ
ሻ±±Ý±±×ǣ×ǡ
ሻǡ±±±±ǡÚ±ò
Ý±±ǡ±
 ±Ý±ሺïǡǦǦ
ሻò±
ሻ±×òǡǡ

ͺͶ

±±±Ȁ À±ï
±Ȁ  ǡ  ±±±  ΨǦ 
ͷͲΨǦ±±ö±±ǡ±±
Ý×±±Ǣ
ሻ ×ǣ×ǡ
ሻǢ
ሻ ×± ×××ͳͻͻ͵Ǥ± ǤÚ±
ÀǢ
ሻ ǣ×ǡ
ሻ±±ǡ
ሻ×ሺ×ሻÀò±±Ý±ǡ
Ú±±Ú±ǡ
 ሻ±ïǢ
ሻ ×ǣöÝ±±ǡǦ
± ±±ǡ   ±±ǡ   ±± ±
Ý×ǡ
ሻ   ±± ǡ    ሺ±ሻÚÚÀ±
±ǡ
ሻ±±±ǡ
±±±±Ǧ
±±×±±Ǣ
ሻöǣሺ±ሻÚÚ
±±±ÚÚ±ǡ±±Ý±òǦ
×××Ú±öǦ
ÝòǢ
ሻöǣሺ±ሻÚÚ±±±
ÚÚ±ǡ±±Ý±ò×××Ú±Ǧ
öÝòǤ

3.2. A Főiskola hallgatói részére nyújtható juttatások
3.2.1. A juttatásokról általában
Ú±±ǡ±±±À×Ǧ
×±±±

͵ǤʹǤͳǤͳǤ×Ú Àǣ
ሻÚÚÀǡ
ሻ±±ǡ±Ú±ÚÚÀǣ
ሻÝǡ±Ú±ÚÚÀǡ
ሻ×±±ǡ
ሻǡ
ሻ ÚÚÀǡ
ሻÀò ÚÚÀǡ
ሻòÚ×ÚÚÀǡ
ሻÚ±ÚÚÀǦ±À±ǡ

ͺͷ

ሻ   ÝYYÚÀǡ
ሻÝÚÚÀǡ
ሻǦÝÀǢÚǡ±±ò±
ò±ÚÚ±ǡ±±ÝǦ
×ÀÝÚÚ±
ሻ±±ǡ±±ǡ
ሻ×ÚöÚ±±ǡ
ሻ× ×öÚ±±ǡ
ሻï×Ý±Ý×òÚÝǦ
ï
Ǥ
͵ǤʹǤͳǤͳǤͳǤ×±±±±±ÚÝǣ
ሻÚÚÀ±ሾǤͺͷȀǤȚሻ±ሻሿ À
ö±±ǡ±±ǡ±±Ǧ
ǡÝ±±±Ý×±òǢ 
ሻÝÚÚÀሾǤͺͷȀǤȚሻሿ ÀöǦ
±±ǡ±±ǡ±±±Ý×±òǤ 
ሻ±±ǡ±Ú±ÚÚÀሾǤͺͷȀǤȚ ሻሿ ÀǦ
ö±±ǡ±±ǡ±±ǡÝ
±±ǡ±±±Ý×±òǦ
Ǥ 
ሻ ÚÚÀ±Àò ÚÚÀሾǤͺͷȀǤȚሻȂሻ
ሿ À ×±òǦ
Ǥ 
ሻ     Ý Y YÚÀ ±± ± ሾǤ
ͺͷȀǤȚ ሻሿ Àö±±ǡ±±ǡǦ
±±ǡÝïÝ±±±Ý×±Ǧ
òǤ 
ሻòÚ×ÚÚÀሾǤͺͷȀǤȚሻሿ ÀǦ
ö±±ǡ±±±±±ǡ
±××±òǤ 
ሻ×±±ሾǤͺͷȀǤȚሻሿ À
ö±±ǡ±±ǡ±±Ǧ
±Ý×±òǤ 
ሻÚÚÀሾǤͺͷȀǤȚ ሻሿ ÀǦ
ö±±±Ý×±òǤ
͵ǤʹǤͳǤͳǤʹǤ×±±À×òÝ±ÚÝǣ
ሻÚÚÀ± ÚÚÀÚÚǦ
À  ±    ±ÚÚÀ  × ±±
ÀǢ
ሻ××ÝሾǤͶǤȚሿ
ÚÚÀ×±±ǡ×±Ǧ
±Ǣ
ሻÀ± ïÚÚÀ×Ȃ±Ǧ
±ǡ±Ú±ÚÚÀǡòÚ×Ǧ
ÚÚÀ±ȂÝሾǤͶǤȚሿ

ͺ

ÝǤ
͵ǤʹǤͳǤͳǤ͵Ǥ×ȂÚÚÀ±±ȂǦ
òǡ  ±±Ýïï±ሺǦ
ǣ×±ሻ  Ý±Ǥ
ï×±±ïሺሻïǦ
Ǥ±ǡ  
ÚÀ±ÀǤ±Ǧ
±±ÝÝʹͶ×͵×Ǧ
ò±Ýǡ±±ʹͶ×Ǥ
ÀÝÝ×ǤïǦ
ï×±±±Ú±ïÚ±Ǥ
±± ±  ±±Ý     ò ×
Ú±  ± ÝòǤ    × ±
   ±  ±  ×    ͳͲ
±
͵ǤʹǤͳǤͳǤͶǤ× ïÚÚÀሾǤͺͷȀǤȚሻሿ±ÚǦ
ÚÀ Àö Ý±±ÝǤ 
×ÝÚÝ±±×ǡ
Ý±±±òǡǦ
Ý±±À×ǤÝ±±
Ý±×ÚÚȂ±ǡ
×ሺ±ሻǡሺǦÝሻȂ±±±±Ǧ
×Ý±±±±ÝǤÚÚǦ
ሺ±ሻÚÚÀ±±ሾǤͳͲ͵ǤȚሺͻሻ±ሿ×
Ý±×±±Ý±òǤ
×ÝÚÚÀö ±±±òǦ
Ǥ Ú±±±±±ǡ
×±±±òÝÚÚÀǡǦ
Ý±±À×ǤÚÚÀሺሻǦ
×±Ý±±±ǡ±±±Ǧ
 ±   ×ǡ      ±Ǧ
±Ǥ
͵ǤʹǤͳǤʹǤ×ÀÚ±  À
ǣ
ሻÚÚÀǣΨǡ
ሻÝǡ±Ú±ÚÚÀǣ͵Ψǡ
ሻ±Àò ÚÚÀǡǡ×
±±ǣʹͷΨ
ሻ×ÚöÚ±±ͳΨ
ሻÚ±ÚÚÀǦ±À±͵Ψ
ሻ× ÚÚÀʹΨ
͵ǤʹǤͳǤ͵ǤÀÚ±  À


ͳͲ



ʹͲͳǤïͲǦ͵ͶȀʹͲͳǤሺͲǤͲǤሻǤÀǤ

ͺ

ǣ
ሻ±Àò ÚÚÀǡǡ×
±±ǣͷΨ
ሻǦÝÀǡÚǡ±±ò±Ǧ

ò±ÚÚ±ǡ±±Ý×
ÀÝÚÚ±ʹͶΨ
ሻ±±ǡ±±ʹͲΨ
͵ǤʹǤͳǤͶǤÀÚ±  À

ǣ
ሻǡÀò ÚÚÀǡ±Ǧ
×±±±ÀÝ
ǣͷΨ
ሻǤǤ 
ሻÚ±ÚÚÀǦ±À±͵ͷΨ
͵ǤʹǤͳǤͶǤͳǤ±±±Ú×±ǡ
öÚ±±×Ǥ
͵ǤʹǤͳǤͷǤÝÚÚÀÚ×Ý
ÚÚÀ±±
×Ǥ
͵ǤʹǤͳǤǤÝǡ±Ú±ÚÚÀ Ú×
Ýǡ±Ú±ÚÚÀ±±×Ǥ
͵ǤʹǤͳǤǤ     × ±±  × Ú
±×±Àǡò±×Ǣ
 Ý    ×    ±  
±×±Àǡò×±Ǧ
Ǥ
͵ǤʹǤͳǤͺǤǡ±×Ú±Ǧ
± × ±YÚÀ×ǡ
±À±×Ǥ
͵ǤʹǤͳǤͻǤ×ǡ×Ú±ǡ
×ǡ × ±YÚÀ±Ǧ
±±ò±Ǥ
͵ǤʹǤͳǤͳͲÝÝ
 ± Àǡ    ± ǡ  ±
×Ú±Ǥ
3.2.2. Az egyes juttatások
3.2.2.1. Teljesítményalapú juttatások
3.2.2.1.1. TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͳǤͳǤÚÚÀ±Ýǡ×Ǧ
ÚÚÝǡ±Ǥ

ͺͺ

͵ǤʹǤʹǤͳǤͳǤʹǤÚÚÀÀÝ±×±ÝǡǦ
ÚÚÀ±Ý±×ÚÚÀÚ±Ǧ
À×ͳǤï±ǤÚǦ
ÚÀÀǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͳǤ͵Ǥ±Àǡ
ÚÚÀÀ ±ǡǦ
×±±Ý×±±± 
±Ǥò×Ú±±ǡ͵òǦ
±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͳǤͶǤ±À±±×Ú Ǧ
ÚòÝǤ±òÚǦ
ÚÀ×ǡ Ú±ÝÝ±±Ýǡ
±Ý±± ×Ý±Ý
Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͳǤͷǤ  Ý ±±  × × 
×±ÚÚÀ ÝǤÝǦ
 ±±Ý  ×  ±± ï  Àǡ
 ÝÝǦ
À±ö Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͳǤǤǤǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͳǤǤǤǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͳǤͺǤǤǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͳǤͻǤǤǤǤ
3.2.2.1.2. A FŐISKOLAI SZAKMAI , TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ
͵ǤʹǤʹǤͳǤʹǤͳǤ  Ý ǡ ǡ ǡ ö±ǡ  Ú± ±Ǧ
±±Ý×±ÀÝǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤʹǤʹǤÝǡ±Ú±ÚÚÀ±±À±Ý
ï±±ÚǡǦ
ï±±±ÝÝ±±±ÚÝǡÚ±
ï×ǡÝ±±±ǣ
ሻ±ÚöÝ±±±Ǣ
ሻö±±±Ǣ
ሻÚ±±±ǡ
ሻ±±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤʹǤ͵ǤÚÚÀÀ±±±ï±×±
±Ýǡ ǡǡ×ÚǦ
Ú×òǤ×ÚǦ
±±±Àïǡ±±Ý×±±ǤǦ
    ǡ    ±± × ×
ïǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤʹǤͶǤÝǡ±Ú±ÚÚÀÀ±±±ÝȂ Ǧ
× ±YÚÀÝ±±ȂÚǤ
3.2.2.1.3. SZOCIÁLIS ALAPÚ ÉS MÁS RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ JUTTATÁSOK
͵ǤʹǤʹǤͳǤ͵ǤͳǤǤǤ

ͺͻ

3.2.2.1.4. RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, ALAPTÁMOGATÁS, SZAKMAI
GYAKORLATI ÖSZTÖNDÍJ ÉS KITÖRÉSI ÖSZTÖNDÍJ -KIEGÉSZÍTÉS

͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤͳǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤͳǤͳǤ ïÝሺ͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤͳǤʹǤሻ× Ǧ
òǡï±±ÚǦ
±Ǥ× ±Ǧ
À±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤͳǤʹǤÝ ÚÝǣ
ሻ ÚÚÀǡ
ሻÀò ÚÚÀǡ
ሻ
ሻǤǤǡ
ሻÚÚÀǡ
ሻÚ±ÚÚÀǦ±À±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤͳǤ͵Ǥ ïÝ× × ±YÚÀǦ
ÚǤ±Àò ÚÚÀǡ±Ǧ
ò±±×Ú×±ǡÀ
Ú±ÚÚÀǦ±À±±͵ǤʹǤʹǤͳǤͳǤ͵Ǥ±Ǧ
ÝÚǤ

͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤʹǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤʹǤͳǤÝöÝ±Ǧ
±ǡ±±ǡ±±×±ÀÝ±Ý
±Ȃ×±Ȃ×Ǧ
ÀͷͲΨǦÝÚöǡ×
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤ͵ǤͳǤͳǤ  ±͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤ͵ǤͳǤʹǤÀ±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤʹǤʹǤÝö±±Ǧ
×±ÀÝ±Ý±ȂǦ
×±Ȃ×ÀͷΨǦÝÚöǦ
ǡ×͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤ͵ǤͳǤͳǤ  ±͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤ͵ǤͳǤʹǤǦ
±Ǥ

͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤ͵Ǥ±Àò ÚÚÀ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤ͵ǤͳǤ ÚÚÀ× Ȃ
ÚÀ±Ȃ±±ÝÀǡ
×ÀǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤ͵ǤͳǤͳǤ ÚÚÀÚ±±±Ǧ
ǡ±×ÀʹͲΨǦǡ× Ǧ
 ÚÚÀ͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤǤǦ
±±
ሻ±±Ý±±ǡ
ሻöǡ
ሻ ×ǡ
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ሻ ǡ
ሻǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤ͵ǤͳǤʹǤ ÚÚÀÚ±±±Ǧ
ǡ±×ÀͳͲΨǦǡ× Ǧ
 ÚÚÀ͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤǤǦ
±±
ሻöǡ
ሻïöǡ
ሻ±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤ͵ǤͳǤ͵Ǥ ÚÚÀÚ±±±Ǧ
ǡ±×ÀͳͲΨǦǡ×ʹȂʹȀǤȚ
Ȃ±±±±ȂÚÚÀ±òǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤ͵ǤͳǤͶǤ ÚÚÀÀ±ͶǤǤ
±ǡ͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤ͵ǤͳǤͳȂͶǤÀ±±Ǧ
Ǥ 

͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤͶǤÀò ÚÚÀ× Ǧ
À±±ȂÚÀ±Ȃ×Ǧ
ÀǤÀò ÚÚÀ×Ǧ
×±±òǤ±×±Ý
Ú±Ǥ±ÝÚ±ÚÝ 
ò±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤͷǤ± ±ò
Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤǤÚÚÀ
ÚÚÀ±±±Ú±Ǧ
±±ÚòÝ±Ý×ǡǡ
±±×ǤÚÚÀÚǦ
×À±Ú±ͳͲΨǦǤÚÚÀǦ
×±òǡ Ý±±Ýǡ±Ý
±ÝÀǡ±±ò±ǡ
±±±±×ÚÚ±±ͷͲǦ
±Ǥ

͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤǤÚ±ÚÚÀǦ±À± 
Ú±ÚÚÀǦ±À± ×Ǧ
±ÝǡÚÚÝǡÚÚÀ
±ǤÚ±ÚÚÀǦ±À± ÚÚÀ
±òÝ×ǡ͵ǤʹǤʹǤͳǤͳǤ͵Ǥ±±ÝÀ
ÝǤYÚÚÀ±Ǥ

ͻͳ


͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤͺǤ× À
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤͺǤͳǤ× ±À±±
ሻ× À±öò×ǡ
×Ý±Ú±Ǣ
ሻ±±±×ÚÚǡÝ±Ú±±ǡ
ሻ×ÚÚ±ǡÚ±ǡ
ሻ±×ÚÀòÚÚÚ±Ǧ
±±ǡ ò±ǡ±ÀÝǡǦ
 ±±±ǡ
ሻ×ÚÚ±ÝÚ×±±
òÝ±±òǡ
ሻ  × ÚÚ  ±Ý  ǡ òÚÚ   
òǡ
ሻ×××Ú±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤͺǤʹǤÚÀ±ÝÚ±
××ǡ±Ú±×±±
Ǥ ×±±±ÀÚÝÚ
Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤͺǤ͵Ǥ× ±ȂÀò ÚÚÀ±±±
±± Ȃ  ±± ǡ ±±  ±  
× ±YÚÀǡ±± 
ï ÚÚÀ ሺ   ÚÚÀǡ Àò   ÚÚÀǡ 
  Ý Y YÚÀ ±± ±ǡ òÚ ×
ÚÚÀǡǡÚ±ÚÚÀǦ±À±±Ǧ
×±±ሻǡï  ÀǦ
Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͶǤͺǤͶǤ ïÝÀÝ±×±Ǧ
Ýǡ    ± ±Ýǡ     
×±Ý±Úò±Ýǡ×Ú±ÀǦ
×ÀǤ
3.2.2.1.5. BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͷǤͳǤ   ÝYYÚÀሺǣ
   YÚÀሻ  ±   ǡ     
ÝYYÚÀ±× Ǧ
ò±±Ú× ÚÚÀǦ
×ሺǣÚÚÚÀ±ሻ±ÚÚÚÀǦ
 ÝÀ ÚÚÀ×ሺǣ±±ÚÚǦ
À±ሻǤ±±ÚÚÀ±òǡ Ý×ÀǦ
×Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͷǤʹǤ  YÚÀ±ò×ǡǦ
××òò±ÚYÚÀ±Ǧ
 ±Àǡ   ö ±±ǡ ±±ǡ 
±±ÝïǡÝ±±Ǥ

ͻʹ

͵ǤʹǤʹǤͳǤͷǤ͵Ǥ±±ÚÚÀ± ÝÚ±±±ÚǦ
òÚÀǡ× Ý±±ÚÚÀ±Ǧ
À×ÀÚ±Ǧ
Ý±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͷǤͶǤ  YÚÀÀ±×Àǡ±±
ÚÚÀ± ×Ǥ
3.2.2.1.6. A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
͵ǤʹǤʹǤͳǤǤͳǤÝÚÚÀ ±ÀǦ
Ú±±ǡÚǤÀ Ǧ
× ±YÚÀÀ±Ú±
Ý±×Ý
Ý Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤǤʹǤÝÚÚÀǦÀÝ±×Ǧ
±Ýǡ   ±Ýǡ   ±± ±±±±Ý    ͵Ǥ
ï±ǤÝÚÚÀǦ±
ÀǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤǤ͵Ǥ × ±YÚÀ±Ǧ
±ǡ±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤǤͶǤ  ×   ± YÚÀ    × ±
×ïÀǤ±Ǧ
±Ú±Ý±
×Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤǤͷǤ     ×   ± YÚ  
ÀÝǤǦ
ǡ±Ú±ǡ±ÝǦ
ͲͳǦ±À±Ý±ǤÚ±±ÝǦ
± ÝÚ±±
òï××±ÀǤÝǦ
ÀǡÚ±ÚÝǡሺÚ
±Ý±±À±Ýïሻ±ÀǦ
ÝÝ±Ǥ 
3.2.2.1.7. JEGYZET-ELŐÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSA; ELEKTRONIKUS TANKÖNYVEK, TANANYAGOK ÉS A FELKÉSZÜLÉSHEZ SZÜKSÉGES ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE , VALAMINT
A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAIT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

͵ǤʹǤʹǤͳǤǤͳǤÚǦ±±×ÚǦ
ÝÀǡÚǡ±±ò±ò±
 ÚÚ ±±  ǡ  ͷͲΨǦ ǦÝÀǦ
ǡͷͲΨǦÚǡǡÚÚ±±Ǧ
±Ý×ÀÝÚÚ±±À×Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤǤʹǤ±×±±Ý±Ǧ
ÀÝÝ±±±Ǥ×ÚÝǦ
±±ǡ×±±×ÚǦ
Ǥ
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3.2.2.1.8. A KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG, VALAMINT A SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA
͵ǤʹǤʹǤͳǤͺǤͳǤ±±Ú±òÚÚÝǦ
 ÚÚ  × ±± ǡ  ïǡ ǡ ǡ Ǧ
±ǡ±±±×±À×±±ǡ±×Ǧ Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͺǤʹǤ  ±± ×  × Ú ±
Ú±±±Ǥ±±±ȂÀ
 Ȃ  × Ú ±   Ú± ò ±Ǧ
Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͺǤ͵Ǥ±±Ú±òÚÚÝÚǦ
Ú×±±ǡï±±ǡǦ
±Ǧ±ǡ ǡ±±ǡ±±
±± Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͺǤͶǤ±±×Ȃ×ÚǦ
±±±ȂÚǤ×Ú±Ú± Ȃ
×ïȂò±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͺǤͷǤ ÝǦ±ÚöÝ±×Àǡ
ÝǦ±±±±×Ý ÝǦ
ï×±±ǡÀ±Ǥ
 Ý±À±±ǡ
±Ú±±±À±ÀǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͺǤǤǤǤ
3.2.2.1.9. A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
͵ǤʹǤʹǤͳǤͻǤͳǤ×Ú±±öÚ±±òÚÀÚǣ
Ȃ×Ú±±öÚ±Ú±ሺΨሻ
Ȃ±ÝÀሺ͵͵ΨሻÀǤ
͵ǤʹǤʹǤͳǤͻǤʹǤÚ××Ú±±
ÚǤ
3.2.2.1.10 HALLGATÓI TANÁCSADÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
× ×öÚ±±×Ú
±± öÚ± Ú±Ǧ± ò  ×ǡ   
͵ǤʹǤʹǤͳǤͻǤʹǤÀ×Ǥ
3.2.2.2. Magyar állampolgár által, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának
kiírása és elbírálási rendje
͵ǤʹǤʹǤʹǤͳǤ×ǡ×± ±±Ǧ
 ሺ±  ×  ±±  ± ×
× ÚÚÀ ሾǤ ͺͳǤ Ț ሺ͵ሻǦሺͷሻ Ǥሿ ±    
± ÚÚÀ   ò ሻ  Ý Ú 
Ǥ±Ú Ý
ÀǤ
͵ǤʹǤʹǤʹǤʹǤ×ǡ×± ÚÚÀ
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 ±±××ǡ±±ǡïò±ሺǦ
ሻÀǡ ÝÚ±± ±òÚÀ±±Ǧ
ÚǤሺ±ሻÚÚÀ±±±Ý×òǦ
Ú±À×ÚÚÀሾǤͺͳǤȚሺ͵ሻǦሺͷሻǤሿ ÝǦ
±±±±±À±±±±Ýǡ
ȂʹͲͳǤͲͳǦ±ÝȂ× ÝÚ±±
±òÚÀÚǤ 
͵ǤʹǤʹǤʹǤ͵Ǥï×ÝሾǤʹͷǤȚሿ±ÝǦ
×òÚÝïȂ±ÝÀǦ
ïÚ±ÝȂሾǤʹȂʹȀǤȚሿǡÀ±Ǧ
×À ±±×Ǥ
͵ǤʹǤʹǤʹǤͶǤ×ǡòÚÚ±±×
ǡö±±±Ý±× ±Ǧ
×À±ÝǡÝ
À±±ǡÚǦ
±ǡ Ý× ±±±ÝǦ
ï×Ǥ
3.2.2.3. A juttatások kifizetése
͵ǤʹǤʹǤ͵ǤͲǤ Ý×±±ï× À±±
±ÝÝÀ± Ý
±×ͳͷǤÚ±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤ͵ǤͳǤȂÀò ÚÚÀ
±±Ȃ±×±±Ǥ ÝȂǦ
±±Ý×±±Ȃ±Ý×ͳͲǤÚǦ
Ý±±±±×Ǥ
͵ǤʹǤʹǤ͵ǤʹǤȂï×Ý
±Ý×òÚÝïǡÝǦ
ÚÚÀÀ±Ý±±±Ȃ±±
±ÀǤ
͵ǤʹǤʹǤ͵Ǥ͵Ǥ Ǥ±±ǡ×ǡǡ ǡ×Ǧ
Ǥ Ǥ±±ǡ ǡǡǡï×
ǡ±± òͳͳǤ
͵ǤʹǤʹǤ͵ǤͶǤÚ±ïÀǡ×Ǥ
͵ǤʹǤʹǤ͵ǤͷǤ   Ý ÚÚÀ   ÝÀ  ǡ 
Ú±±±±ǡòǦ
Ǥ  YÚÀÚÚÚÀ±±±×ǡ
 ×ǡ±Ý ÝÚ±ÝÚÝÝÚǦ
ÚÀ±ǡ±ÚÚÀ±±òǡ
ÚÚÀ±Ú±±±ÚÚÀǦ
±±±òǤ

ͳͳ

×ÀǣͳͶȀʹͲͳͳǤሺͲǤ͵ͲǤሻǤǤሺǷ
Ǥǳሻ


± ×À

ͻͷ

͵ǤʹǤʹǤ͵ǤǤï×Ý±Ý×òǦ
ÚÝï×Ǥ
͵ǤʹǤʹǤ͵ǤǤòÚǡï×Ǧ
±±±×Ú±ǡ×Ǧ
ÚÝǡòò±±òÀ×Ǥ±Ǧ
±±×××±±ǡ
Ú±±À±±ǢÀòǡ × ±YǦ
ÚÀÚ±Ý±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤ͵ǤͺǤ   ×À×  ±±Ý Ý Ý  
×±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤ͵ǤͻǤǡ×öȂÀÚǦ
ïȂ±òǡ±±× ×Ǧ
ÝÚöǤ±
±±Ǥ
͵ǤʹǤʹǤͶǤ  ×±±±ǡ Ý±Ǧ
±ǡÝ××ǡǦ
ïǡ± ÚÚÀ× ±±ï× ǡ
À±ïïÝǤ

3.3. A Főiskola hallgatói által fizetendő térítések
3.3.1. A térítésekről általában
͵Ǥ͵ǤͳǤͳǤ×Àሺ±×
×Ú±±ሻ±Ý±ÝÀ×ǡ±À±Ǧ
Ýǡ±±±Ý±Ý×Ǥ
͵Ǥ͵ǤͳǤʹǤÚÚ±±±±±ሺ±
±ÚÚÀ±±ሻ×±±Ý±ÚǤ±±Ý±
×ÀǤ±±Ý± Ý±±Ý
ÚǤ
͵Ǥ͵ǤͳǤ͵Ǥ Ý±ÚÚ±×ÚÚ±Ú±±Ý±Ǧ
ǡ±À±Ȃǡሺ±±Ý±
Ú±±òሻÚ±±Ȃ±ǡ
×ö±±ÚÝ±ͺͲ±ÝǤ

3.3.2. Az egyes térítések
3.3.2.1. Önköltség
ÚÚÀ×±±±ÝÚǦ
±Ú±±ǡ±ÚÚÀǦ
×±±Ú±±±ǡÚÚ±±±Ú±Ǧ
×ǣ  

ͻ

ሻ±±±Ú±À±Ǧ
±ǡ±ǡ×±±ò±Ýǡ
ǡ  ×ǡ  ǡ  Ý Ǧ
 Ú±Ý ±ǡ  ×ǡ  ±   ×ǡ 
Ú±Ý±±ǡ×±ǡǦ
±×ǡ
ሻ±ǡ
ሻ Ý±À±ȂÚ±Úǡ×ǡ
À ǡǦ±Ý±À±ȂǡÚǦ
 ××ǡ
ሻÝ±±±±Àǡ±
±Ý±ሺ±Ýሻ±Úǡ±±±±ÝǦ
±ሺ±Ýሻ±Úǡ
ሻ× ǡ
ሻ±±ǡ± ÝǦ
Ú±Ýǡ×Ý±Ǧ
À
ሺǣÚÚ±ሻǤ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤÚÚ±Àǡ±±±
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤͳǤÚÚ±±±±±ǡ±±±±±Ǧ
ÝÀǤ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤʹǤÝ±ÚÚ±±±ÚÚ±±±±À±
À±±±×Ú±ǤÝ±Ú±±À±
ÀÚ±ÝÝ±͵ͳǦ±Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤ͵ǤʹͲͲǤͳǦÝǡÀ±Ǧ
±×±
ሻ×××ÝÚÚ±ǡ±±Ǧ
 ±±    ±± ±  Ú± ÝÀ
±±ÝǢ
ሻ  ×  ÚÚ± ±±  ò  ǡ
À±±±Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤͶǤÚÚ±Ú±××ͳͷǦ ͳͷǦÚ
ǡ±±Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤͷǤ×±±Àǡ
±±±±Ý×ǡÚÚ±±À±±
Ǥ×ǡ ×ÝǦ
Àǡ±±ÚÚ±±À±±Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤǤ × ±YÚÀ±±±ǡ×
 ±±±±ȂǦ
×±Ȃ±±±×öÀ±Ǧ
±±ǡ±±ÚÚ±±±Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤǤ × ±YÚÀ±±±ÚÚǦ
±Ú±××±±ǡ±×Ȃ
Ú±±Ȃ ÚǤ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤͺǤÚÚ±±±×
×òÀ±±×ÀǤ

ͻ

͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤͻǤ  ÚÚ±Ǧ± Ú±± ×À ±   Ý
×Ȃ±±Ȃ±±±Ǧ
ǡ  Ú±   Úǡ     ǡ ÚÝ ±±
ǡ×Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤͳͲÚÚ±±ʹͲͳȀʹͲͳǤ±×±±ǦǦ
 À   Ú±Ǥ  ÚÚ±   ±
Ú±±±ʹͲͳȀʹͲͳͺǤ±ÝÝÝ
öÝÝòǤ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤͳͳǡ×öǡ 
ÝÚÚ±±±ÚÝǤ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤͳʹ  ×  Ý ÚÚ± ±±±    ʹǤ ï
±Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤʹǤሺ±ሻÚÚÀ±ÚÚ±±±ÚǦ
Ú
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤʹǤͳǤ ÝÝ×××Ú±ǡ±±Ú
ÚÚ±±±ሺ±ሻÚÚÀ±±Ǧ
±Ý×ǡ 
ሻÚ±±ÀሺǤͶǤȚሻǢ 
ሻ×±±±ǡ×òǡǦ
 ±××ÚÚÀǦ
ሾǤͺͳǤȚሺ͵ሻǦሺͷሻǤሿǡ ǡ±±
±ÀïǢ
ሻ±±±×××ሾǤͶͺȀǤȚሺʹሻǤሿǦ
Ǣ
ሻ±Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤʹǤʹǤÚ±±ï͵ͳǤǡ±±
Ǥ ±±×À±±ï͵ͳǦ±ÚÝòǡ
± ÝÚÝÚÚÀǡ
Ú±±±ò±ò±±×ÀǤ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤʹǤ͵Ǥ±Ú±×Ǧ
ǡ Ý±±Ýǡ
±ǡò±ǡ×××±±ò
ÝሾǤͶǤȚሺሻ
ǤሿǤ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤʹǤͶǤ ሺ±ሻÚÚÀ±±×
±Ýö×ǡ×Ǧ
×ÚÚ±ǡ± Ȃï
×±±Ȃ ÝÚÚ±
××±Ǥ× Ý
ሺ±ሻÚÚÀ±±±ÝÚÚ±×Ǧ
À±ÚǤ
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤʹǤͷǤʹͲͳȀʹͲͳǤ±ÝÝÝ×Ǧ
±͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤʹǤʹǤሻÀ±±ǡò
±±±×ÝÀ±Ú
±ǡÚǤ

ͻͺ

͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤʹǤǤÚ± ×Ǧ
Ú±ሾʹǤʹǤʹሿͳʹ ±Ǥ
3.3.2.2. Térítési díj
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤͳǤ±À±ÀÀǡ±±±
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤሺ±ሻÚÚÀǡÚÚ±±±±À±
Ý±ǣ
ሻǦ±±±±ǡ
Ȃ×ȂÚ±Ý
ǡ
ሻ Ý×Ú±±ÝÀǡ Ý×±Ǧ
±Àǡ×òÝሺǤÀ±ሻǡ
ሻ Ý±À±ሺÚǡ×ǡÀ ǡǦ±Ǧ
Ý ±À±ሻǡ Ú     Àò
Úǡ
ሻÚÝǡÚ±ÚÝÀ×±±òÝ
±±±ÝÝ±±Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤͳǤ±À±À À±±±±ÀǦ
Ú±ǡ 
ሻ͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤሻǦ ሻÀ±ȂǡǦ
ò±ÚǢ
ሻ͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤሻÀǡÚÝÀ×±±òÝ±Ǧ
±±Ý±±±À±ÀǢ
ሻ͵ǤʹǤʹǤʹǤʹǤሻ± ሻǡ͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤʹǤÀ±À±À
ÚǡÚÚ±Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤʹǤ ÝÝ±À±±Àሺòǣ±Ǧ
À±ÀሻÚ±±±ǡòǡǡ
±À±À  À±Úò×ǣ
ሻ××±ሺ×ǦÀ×ሻǡ
±ÝÀÚÝ±
ሺ±ሻͷΨǦǢ
ሻÝǡǡ ×ǡǡ
±±ሺ±Ǧ±ሻ±ÝÀǡ±
±ͷΨǦǢ
ሻ±Ú±Ǧ
±À±ሺ±òÚÚ± ×ǡǦ
±ǡ ÚǦǡ××
ሻ±ÝÀǡ±±ͷΨǦǡ
ሻǡÀï×Ý ÀÝǦ
ÀሺǷ ×Àǳሻǡ±±±ǡ±ͷΨǦǢ
ሻ  ሺ Úǡ ሻǢ   ö 
ሺö Úǡö×ሻÀǦ
À±±ͷΨǦǢ

ͳʹ



ʹͲͳǤïͲǦ͵ͶȀʹͲͳǤሺͲǤͲǤሻǤÀǤ
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ሻǡ×ሺ Úǡ±ሻ×ǡʹǤÀǦ
À×±±ͷΨǦǡ
ሻ±±±À×±±Ǧ
±±ͷΨǦͳ͵Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤ͵ǤÀò±À±ÀÚ± ÀÚ±±
Ýǡ±±±×ǡ Ýǡ
ǡ×Ú±Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤͶǤͲǤ×±Ú±À±±±ǡ±ǡ±Ǧ
±Ý±À±±
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤͶǤȂ±Ȃ × ±YÚÀ
±±±ǡ× ±±±±Ǧ
Ȃ×±Ȃ±±±×Ǧ
öÀ±±±ǡ±±Ǧ
±À±À±±Ǥ×±±±Ǧ
±Ý±±±À±À±×ǡÚǦ
Ú± ±ï±±×±±Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤͷǤȂ±Ȃ × ±YÚÀ
±±±±À±ÀÚ±××
±±ǡ±× ÚǤ×±±±Ǧ
À±À±×ǡÚÚ± ±ï±±×±Ǧ
±Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤǤ±À±ÀÀÚÝ òǤ
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤǤ±À±À±±× 
òÀ±±×ÀǤ
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤͺǤ  ±À± À± Ú±± ×À ±   Ý
×Ȃ±±Ȃ±±±Ǧ
ǡ  Ú±   Úǡ     ǡ ÚÝ ±±
ǡ×Ǥ
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤͻǤ±À±À±ʹͲͳȀʹͲͳǤ±×±±ǦǦ
 À   Ú±Ǥ  ±À± À± Ú±
±±ʹͲͳȀʹͲͳͺǤ±ÝÝÝöÝǦ
ÝòǤ
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤͳͲ͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤʹǤʹǤ± À±À±ÀǦ
Ú±ǡöÝ±±ȂǦ
×± ×±±±±ȂÀͳͶ Ǧ
ǡǡöÝÀ±Ý×Ǥ
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  ሻ ͶȀʹͲͳʹǤ ሺͲ͵ǤͲͺǤሻ Ǥ   ò ò  ሺǷ  
Ý××±±Ú±Ý±Ý±Ǧ
±ǤǳሻǤ

ͳͶ ±ǣͳȀʹͲͳʹǤሺͲͷǤʹͷሻÀ±ʹͲͳʹǤͲͻǤͲ͵Ǧ±À±±Ǥ
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3.4. További eljárási szabályok
3.4.1. Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság
͵ǤͶǤͳǤͳǤ Ý × ±YÚÀሺǣሻ
±±À××ÚÚÀǦÀ±ÝòǦ
Ǥ
͵ǤͶǤͳǤʹǤ ×oǤ
͵ǤͶǤͳǤ͵ǤÚ ×oÚǡ ×o
Ǥ
͵ǤͶǤͳǤͶǤò±Ǥ
͵ǤͶǤͳǤͷǤÀ×Ú±ǡ Ǧ
×oÀǤ
͵ǤͶǤͳǤǤÚ±ÚÝǣ
ሻ ±ǡ
ÝÚ±ÝǢ
ሻ Ǥ
3.4.2. Nyilvántartás, valótlan adatközlés, téves fizetés
͵ǤͶǤʹǤͳǤ×±±À±×ǡǦ
××ÀǤ
͵ǤͶǤʹǤʹǤ×ǡ ±À×
ÚÚǡ ±±À±±Ǧ
ÀǤ
͵ǤͶǤʹǤ͵Ǥ×Ú
Ýǡ±±±À±±Ǥ
͵ǤͶǤʹǤͶǤ×±À±±±×ǡǦ
×±ͺòÝǤ
͵ǤͶǤʹǤͷǤ±À±±±ÀÚÝ͵Ͳò±Ǧ
ÚǤ
͵ǤͶǤʹǤǤ Ý×ÚǦ
×ǡ±±±ÝòǤ
͵ǤͶǤʹǤǤ Ý±±±±×±ï
òÚ±Ú×Ǥ
͵ǤͶǤʹǤͺǤ×Ú±Ú±Ý
ሻ±±Ú±±ÚÝ±±Ý±±ǡ±±Ǧ
ǡ
ሻÝǡ±±Ú±±ÚÝ±±×
òǡ
ሻ×±±ǡ±±Ú±±±±±Ǧ
Ǥ
3.4.3. Jogorvoslat
×±À±± ± ×

ͳͲͳ

À ×ʹǤ±Ǧ
ͳͷǤ×± Àǡ
òïǤ

3.5. Záró rendelkezések
͵ǤͷǤͳǤ ×±À±± ʹͲͳǤʹͶǦ±±ǡǦ
±Ȃ×ÝȂÝòǦ
Ǥ
͵ǤͷǤʹǤʹͲͲͷǤ±ÝÚ±ሺÝ×××ʹͲͲͷǤ± ǤÚ±ሻ
 
ሻʹͲͲͺǤͳǦ±ÝÝ×±ǡ
×ʹͲͳǤͳǦ±ÚÝǡʹͲͳǤǦ
ͲͳǦ±Ýǡ
ሻ ʹͲͲͺǤ  ͵ͳǦ± ÚÝ    × ±ǡ
×ʹͲͳǤͳǦ±ÚÝǡʹͲͳǤǦ
ͳǦ±Ýǡ
ሻʹͲͲͻǤ͵ͳǦ±ÚÝ×±ǡǦ
×ʹͲͳͺǤͳǦ±ÚÝǡʹͲͳͺǤǦ
ͳǦ±Ý
Ǥ±À×Ǥ
͵ǤͷǤ͵Ǥ ×±À±± ±±±öǦ
 Ý À ǤÚǣ ×Ú±Ǧ
ሺ ሻǷʹǤǤ±ǣ × Ǧ±±À±ǳ±
ǷʹǤǤ±ǣ ×±À±± ǳÚ±±Ǥ

ʹͲͲǤ͵ͲǦǡʹȀʹͲͲǤͲͺǤ͵ͲǤǤሺǷ ×
±±À±ǳሻǢʹͲͳǤʹͶǦ±ÝÚሺǷ ×±Ǧ
À±± ǳሻ±ͺȀʹͲͳǤሺͲʹǤʹ͵ǤሻǤǤ

×ÀʹͲͳͲǤʹͻǦ±ǡʹͲͳͳǤʹǦ±ǡʹͲͳͳǤï͵ͲǦǡʹͲͳ͵Ǥ
ͳͶǦ±ǡʹͲͳͶǤͳͷǦ±±ʹͲͳǤʹ͵Ǧ±ȂʹǤǤ±ሺͶሻǦ
±±ͷȂǤ±ሻʹͲͳǤͳͺǦǤ 

ǡʹͲͳǤͳͺǤ



 


ͳͷ



ʹͲͳǤïͲǦ͵ͶȀʹͲͳǤሺͲǤͲǤሻǤÀǤ

ͳͲʹ














 
 ×Y ×±±Ú 



±ǣ͵ǤʹǤͳǤͳǤ͵ǡ͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤʹǤǤ±͵ǤͶǤ͵ǤÀǡǦ Ǧ
ʹͲͳǤïͲǦ͵ͶȀʹͲͳǤሺͲǤͲǤሻǤ
ÀǤ

ͳͲ͵


HTJSZ 1. számú melléklet

ÚÚÀÀ
±± 
±×
ሺͳሻǣ  ൌሺሻ
ሺʹሻÚÚÀǣ  Úൌ×ÀͷΨǦǡͳͲͲÀǤ
ሺ͵ሻÚÚÀǦǣ  ൌ×ǡÝ Ǧ
±±×Ú±±ǡ
±Ý×ǣ
ሻÚÚÀǡ±
ሻÚÚÀǤ
ሺͶሻ  ÚÚÀ × ǣ   ൌ  ÚÚÀǦ 
ÚǡͳͷÚÝÚ±ïǦ
ÝǡÀÚÚÀ×ͳǤ
ሺͷሻ×ÚÚÀǦÚǣ  ÚൌÚÚÀÚÚÚÀǦ
××±  ሼÚൌÚȂሺൈÚሻሽ  
ሺሻ   ±±ǣ  ± ൌ  Ú  × ±± 
×Ú  ሼ±ൌÚȀȭሺÚȂሻሽ  
ሺሻ××ÚÚÀǣ  Úൌ×ÚǦ
ÀÚÚÀ±À±±  ሼÚൌÚሺÚȂሻൈ±ሽ  
ሺͺሻÚÚÀ××ÚÚÀͳͲͲ×ǦǡÀǦ
±±ïÀǡ×ÚÚÀ±Àǡ
±Ú±ǡ±ǡÚÚÀÚ
òǤ
ሺͻሻÝÚǡ×ÚÚÀǤÀï
ǡ ï
ÚÚÀ×Ǥ
ሺͳͲሻ×òÚÚÀሺÚሻǤ
ሺͳͳሻÚÚÀÚ±ÚÚÀÚÝǣ
×ÚÚÀǦÚሺÚሻǤ
ሺͳʹሻ  ×  ±  Ý     
ÚÚÀ±±±ÝÚሺሻ×±Ǥ
ÚǤ×ÚÚÀǦÚÚ±Ǧ
Ú±Ǥ×ሺȂሻ×±±Ǥ

ͳ



×ÀǣͷȀʹͲͳͳǤሺͲͳǤʹǤሻǤǤ

ͳͲͶ

ሺͳ͵ሻ××±±±×±ሺȂሻÚǦ
±±ÚÚÀÀò
×ÚÚÀǤ 
ሺͳͶሻÚÚÀÀ× ±Ǧ
ÚÚÀÀ±ÝǡǦ
Ǥ×ʹǤǤ±Ǥ


ͳͲͷ


HTJSZ 2. számú melléklet



×ÚÚ±±À
ሺͳሻÀǣ
ൌσሺ±ൈሻȀ͵Ͳ
ሺʹሻሺǦሻÀǣ
ǦൌൈሺÀሻȀሺሻ
ሺ͵ሻÚÚ±±±ò×±× ͳǤ
ሺͶሻÚÚ±±±ͳͺ ʹͲͳͶǤͳǦ±Ý±ͳͻǣ
ͳǤ±±ǣͳͺͲǤͲͲͲ Ǥ 
ʹǤ±±ǣͳͶͲǤͲͲͲ Ǥ
͵Ǥ±±ǣʹͶͲǤͲͲͲ Ǥ 
ͶǤ±±ǣͳͻͲǤͲͲͲ ǤʹͲ
ͷǤ ±±ǣʹͶͲǤͲͲͲ Ǥʹͳ
Ǥ ±±ǣͳͻͲǤͲͲͲ Ǥʹʹ
ሺͷሻ Ýǡ±±±Ý
×ǡ×××ò±ǡòǦ
Ú±±À±±±ǡï×±
ʹͲͳͲǤͳǦÝïÀǡ ÚÚ±±Ǧ
±±ǡ±±ሺͶሻÚÚ±±À±
±±Ǥ


ͳ

ͺȀʹͲͳ͵ǤሺͳͳǤͳͶǤሻǤ±ǤሺǷ±Ú±±À±
À±±ÚÝÚ±±À± ×Ǥǳሻ

ͳͺ ͷȀʹͲͳ͵ǤሺͲͶǤʹͷǤሻǤ±ǤሺǷሾʹͲͳ͵Ǥ±ሿÚ±±À±
ÀǤǳሻ

ͳͻ ͺȀʹͲͳ͵ǤሺͳͳǤͳͶǤሻǤ±ǤሺǷ±Ú±±À±
À±±ÚÝÚ±±À± ×Ǥǳሻ

ʹͲ ʹͶȀʹͲͳǤሺͲͷǤͳͺǤሻǤ±À±Ǥ 

ʹͳ ʹȀʹͲͳǤሺͲͷǤͳͺǤሻǤ±À±Ǥ 

ʹʹ ʹȀʹͲͳǤሺͲͷǤͳͺǤሻǤ±À±Ǥ 


ͳͲ


HTJSZ 3. számú melléklet

ÝÚÚÀ
Àሺ
ͳͷͲሻʹ͵
I. Tanulmányok az utolsó két félévben – maximum 50 pont
NORMÁL TANULMÁNYI ÁTLAG, HA 4,0-NÁL JOBB ÉS FÉLÉVENTE MINIMUM 30 KREDITET TELJESÍTETT , ELHAGYOTT TÁRGYA NINCS (MAX. 50 PONT ): (ÁTLAG – 4) × 50 PONT
±×ሺʹͷሻǣ
ȗ×±± ǣ±±Ȁʹ
ȗ × ሺÚ ± ÚÀሻ  Ý À± ͷ

ȗȗÀòÀ±ͷ
ȗǡ͵
ȗȗ±Ǥ
NYELVVIZSGÁK (MAXIMUM 15 PONT):
Ƿǳʹ
Ú±Ƿǳͷ
Ú±ǷǳǤǷǳ͵
ÝǷǳͳͲ
ÝǷǳǤǷǳͷ
±À×±Ǧ
Ý±Ǥ
II. Buddhista tárgyú szakmai tevékenység – maximum 50 pont (egy éven belül)
**KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG MAXIMUM 15 PONT
ǡ±±ͷͲ
ǡ±ͳͲ
 ×ሺ±ሻ

ʹ͵

ÀǣͳͷȀʹͲͳͳǤሺͲǤ͵ͲǤሻǤǤሺǷÚÚÚÀÀ±ÀǦ
ï±Ǥǳሻ


ͳͲ

ȂȀʹ
ȂȗÝ×ö±ൈͳǡͷ
Ȃȗ ××±ൈͳǡͷ
Ȃ ൈʹ
Ȃȗȗ±ൈ͵
SZAKMAI TÉMÁJÚ ELŐADÁSOK (MAXIMUM 20 PONT)
ȂÝ±͵
Ȃ×±
ȂÚÝǡ±ͳͲ
Ȃȗȗ±ൈ͵
ȗȗ ××±±ሺǤሻͳͲ
III. Buddhista gyakorlattal kapcsolatos tevékenységek – maximum 50 pont
(egy éven belül)
ȂÚÚ±
ȂÝǡ±±×±±ሺǡòÚሻ
ȂÚÚ±ሺሻǡ ǡ±
Ȃ ÚÚ±ǡÚ
Ȃ±±Ú ±

ȗǦÚ±±À×±±ò±ǡ±Ý
×ÝÀǢ
ȗȗ±Ú±±ò±Ǥ
òͷͲÀ±ͷͲÀ×ǤAÚ
ͳͷͲ±ÝǤ


 ÝÚÚÀ 
ሺͳͷͲሻ
Név:
Összpontszám:
Sorszáma a rangsorban:

I. Tanulmányok az utolsó két félévben – maximum 50 pont

Leírás:

Pont:

Normál tanulmányi átlag, ha 4,0-nál jobb és félévente minimum 30
kreditet teljesített, elhagyott tárgya nincs (max. 50 pont): (átlag-4)*50
pont





Egyéb tanulmányi kiválóság (maximum 25 pont):





*Egy tantárgyból egy félévben csoportjában legjobb: kreditérték / 2





ͳͲͺ

pont
*Egy tantárgyból (több éves összehasonlításban) messze kiemelkedő
teljesítmény +5 pont





**Rendkívüli teljesítmény ++5pont





*Pályamunkák, dolgozatok 3 pont





**Egyéb szakmai ill. tanulmányi versenyek maximum 6 pont





Nyelvvizsgák (maximum 15 pont):





Alapfok „C” 2 pont





Középfok „C” 5 pont





Középfok „A” v. „B” 3 pont





Felsőfok „C” 10 pont





Felsőfok „A” v. „B” 5 pont





A keleti nyelvek nyelvvizsgái esetén az elbírálását az adott nyelvhez
tartozó tanszékvezető végezze.





II. Buddhista tárgyú szakmai tevékenység – maximum 50 pont (egy
éven belül)





**Kutatási tevékenység maximum 15 pont





OTDK, TDK részvétel 5 pont





OTDK, TDK helyezés 10 pont





Publikációk (megjelent vagy megjelenésre elfogadott)





– Oldalszám / 2 pont





– *Szakembertől várható szintű ismeretterjesztés x 1,5





– *Hiánypótló ismeretterjesztés x 1,5





– Idegen nyelven x 2





ͳͲͻ

– **Eredeti tudományos eredmény x 3





Szakmai témájú előadások (maximum 20 pont)





– Előadás egyenként 3 pont





– Tudományos fórumon egyenként 7 pont





– Nemzetközi tudományos főrumon, idegen nyelven egyenként 10
pont





– **Eredeti tudományos eredmény x 3





**Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (pl. demonstrátor) maximum
10 pont





III. Buddhista gyakorlattal kapcsolatos tevékenységek – maximum 50
pont (egy éven belül)





– közösségi gyakorlás





– főiskolán, egyházi tevékenységben való részvétel (hazai, külföldi)





– közösségi (buddhista) programok, konferenciák, szervezése





– kapcsolattartás más buddhista közösségekkel, központokkal





– intézményközi kapcsolatok szervezése





A *-gal megjelölt tételeknél egy tanító véleménye szükséges, amit a tanszékvezető vagy az
oktatási rektorhelyettes támogatólag megerősít;
** esetén szöveges részletezés is szükséges.
Az egyes területeken 50 pont feletti teljesítmény 50 pontnak számítandó. Így összesen 150 pont
érhető el.



ͳͳͲ


HTJSZ 4. számú melléklet

 À

ሺͳሻÚÚÀÚǣÚൌ±Ú±±ÝÝÚ±±
Ý×ÚǤ
ሺʹሻ ǣൌ ±×±
Ǥ
ሺ͵ሻÚÚÀǣÚൌ×±± ±±Ǧ
±±±ÝÀÚʹͶǤ
ሺͶሻÚÚÀǣൌ±±±±ÝÀǦ
ʹͷǤ
ሺͷሻÚÚÀ×ǣൌÚÚÀ
ǡÀÚÚÀ×Ǥ
ሺሻ×ÚÚÀÚǣÚൌÚÚÀÚÚÚÀǦ
××±Ǥ
ÚൌÚȂሺൈÚሻ 
ሺሻ±±ǣ±ൌ×±±
×ÚǤ
±ൌÚȀȭሺȂሻ
ሺͺሻ××ÚÚÀǣÚൌ×Ǧ
ÀÚÚÀ±À±±Ǥ
ÚൌÚሺȂሻൈ± 
ሺͻሻ×òÚÚÀሺÚሻǤ
ሺͳͲሻÚÚÀÚ±ÚÚÀÚÝǣ
×ÚÚÀÚሺÚሻǤ
ሺͳͳሻ×±×ÚÚÀ±±Ǧ
±ÝÚ±ሺሻ×±ǤÚ
Ǥ  × ÚÚÀÚ Ú±      Ú±Ǥ  
×ሺȂሻ×±±Ǥ



ʹͶ
ʹͷ



±±ǣൌʹ͵ͺͲͲ ǡൌͳͳͻͲͲ ǡൌͲͲͲǡǦ Ǥ
 ǣ͵Ͳ

ͳͳͳ


HTJSZ 5. számú melléklet

ሺǤǤሻ


